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1. Pengantar  

Bidang kesehatan ibu dan anak mewakili satu dari bidang 

pelayanan kesehatan preventif dasar. Memiliki peluang dan 

tanggung jawab untuk mempromosikan kesehatan optimal; 

melindungi janin, bayi, anak dan pemuda selama periode fisik dan 

emosional pertumbuhan dan perkembangan; mendidik orang tua 

dan anak-anak tentang kesehatan pribadi, pencegahan penyakit 

dan perawatan anak; meningkatkan pengetahuan gizi dan status 

gizi ibu dan anak; dari memperbaiki lingkungan tempat keluarga 

tinggal; dari memungkinkan orang tua untuk memiliki jumlah anak-

anak yang mereka inginkan dan dapat rawat; mencegah kondisi 

cacat, dan untuk mempromosikan dan memberikan perawatan 

untuk anak-anak cacat dan lainnya anak-anak yang membutuhkan 

perawatan, layanan, dan perlindungan khusus. Bidang kesehatan 

ibu dan anak dapat memiliki pengaruh langsung pada kualitas hidup 

setiap generasi. Ini juga dapat mempengaruhi kesehatan dan 

kualitas kehidupan generasi selanjutnya. Dengan demikian, dapat 

mempengaruhi kondisi umum dan kekuatan setiap orang bangsa. 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dipengaruhi oleh apa yang terjadi di 

dalam keluarga secara keseluruhan. Keluarga dipengaruhi oleh 

kondisi manusia dan lingkungan masyarakat yang hidupnya sama. 

Sebagian besar masalah KIA adalah masalah kesehatan 

masyarakat dan permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan 

dengan menerapkan langkah-langkah umum untuk seluruh 

masyarakat. 

KIA prihatin dengan tuntutan biologis reproduksi, 

pertumbuhan dan perkembangan; dengan kerentanan ibu dan anak 

sebagai hasil dari tuntutan ini; dan dengan special layanan yang 

dibutuhkan. Karena cedera selama perkembangan dapat merusak 

organisme secara permanen, kesehatan langkah-langkah yang 

diambil pada tahap ini berpotensi manfaat jangka panjang. 

Pengakuan KIA sebagai entitas diinginkan untuk memusatkan 
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perhatian pada khusus kebutuhan ibu dan anak dan untuk 

memobilisasi, mengembangkan, dan mengatur layanan yang 

diperlukan untuk bertemu kebutuhan ini. 

Aspek-aspek kehidupan pribadi dan komunitas yang 

berdampak pada potensi, kebiasaan, dan efisiensi populasi 

kesehatan anak dan perawatan wanita, khususnya untuk system 

reproduksinya. Kehidupan komunitas dimaksudkan untuk tidak 

termasuk hanya kondisi sosial, ekonomi, dan gizi tetapi juga sistem 

budaya nilai-nilai, aspirasi, dan kepuasan yang memengaruhi 

pernikahan dan keluarga tingkah laku. Di bawah kebiasaan dan 

kesehatan reproduksi termasuk faktor yang mempengaruhi usia 

saat melahirkan, ukuran dan jarak keluarga, morbiditas dan 

kematian ibu dan anak dan organisasi pelayanan maternitas, 

ginekologi dan medico-sosial yang tepat. 

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, 

mental dan sosial yang menyeluruh -dan tidak tidak semata-mata 

terbebas dari penyakit atau kecacatan- dalam semua hal 

berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta 

prosesnya. Kesehatan reproduksi oleh karena itu menyatakan 

bahwa seseorang mampu memiliki kehidupan seks yang 

memuaskan dan aman dan bahwa mereka memiliki kemampuan 

untuk bereproduksi dan bebas untuk memutuskan, kapan dan 

seberapa sering melakukannya. 
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2. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi  

Status kesehatan ibu dan anak dalam perkembangan 

negara adalah indikator utama untuk kesehatan dalam hal ini area. 

Setengah dari kematian terjadi pada anak-anak balita tahun, dan 

mereka yang bertahan hidup umumnya tertinggal dua untuk empat 

tahun di belakang dalam pertumbuhan mereka. Malnutrisi dan 

infeksi memainkan peran utama mereka selama awal kehidupan, 

ketika pertumbuhan dan perkembangan menempatkan tuntutan 

besar dan kekebalan masih berkembang. Sebagian besar bersifat 

preventif potensi program kesehatan masyarakat terletak pada awal 

kehidupan. 

Ruang lingkup layanan KIA di negara berkembang harus 

didefinisikan dalam hal tujuan yang realistis, yang akan berbeda di 

antara dan di dalam negara. Tujuan utama adalah untuk: 1) 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang dapat dikerahkan 

di setiap daerah untuk mencegah ibu, bayi dan mortalitas dan 

morbiditas anak-anak, serta menangkal faktor-faktor yang merusak 

kesehatan atau mengganggu dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak; 2) untuk membantu orang tua dalam 

pencapaian aspirasi mereka untuk perawatan anak mereka; dan 3) 

untuk mengajar dan membantu orang tua meningkatkan 

kemampuan mereka untuk memberikan anak yang memuaskan 

kesehatan. Lebih khusus lagi, tujuan menyediakan perawatan 

prenatal, natal, pascanatal, prakonsepsi dan interkonsepsi yang 

memadai untuk semua ibu, seperti serta pengawasan kesehatan 

yang berkelanjutan dan perawatan medis komprehensif untuk 

semua anak sejak lahir hingga masa remaja, harus 

dipertimbangkan. 

Hak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi 

dan memiliki akses ke metode-metode keluarga berencana yang 

aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima, yang mereka pilih 

sendiri, dan juga metode lainnya sesuai pilihan mereka sendiri 
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untuk pengaturan kesuburan yang tidak bertentangan dengan 

hukum. Mereka juga harus memiliki hak untuk mengakses layanan 

kesehatan yang tepat yang memungkinkan perempuan untuk 

menjalani kehamilan dan persalinan dengan aman sehingga 

memberikan para pasangan peluang yang terbaik untuk 

mendapatkan seorang bayi yang sehat. 
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3. Anatomi Fisiologi Reproduksi 

Sistem reproduksi wanita terdiri dari internal dan eksternal 

alat kelamin. Alat kelamin internal terdiri dari ovarium, saluran rahim 

(fallopi), uterus (termasuk leher rahim) dan vagina. Alat kelamin 

eksternal terdiri dari vulva, yang terdiri dari labia majora, labia 

minora, klitoris, bola vestibular, mons veneris (pubis), saluran 

kelenjar uretra dan peri-uretra. Vulva berfungsi sebagai pintu masuk 

ke vagina dan dalam keadaan normal menutupi dan melindungi 

uretra lubang. Payudara bisa dikatakan termasuk sistem 

reproduksi. Kita perlu mengetahui tentang deteksi kanker dini yang 

dapat menimbulkan kematian bagi wanita.  

 

a. Anatomi Wanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genitalia Eksternal 

Labia Majora 

Ini adalah dua lipatan kulit di atasnya kondensasi lemak, ikat 

dan elastis serat jaringan dan otot. Lipatan ini berlanjut secara 

kranial menuju perut bagian bawah dan sekering di garis tengah 
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sebagai commissure anterior, atau mons pubis. Persatuan ekor 

labia dikenal sebagai komisura posterior. Itu batas luar labia majora 

menentukan tingkat lateral vulva. Kulit menutupi labia majora yang 

tebal, mengandung banyak kelenjar sebaceous dan keringat dan 

ditutupi dengan rambut, kecuali di bagian bawah aspek dalam. Kulit 

terdiri dari epitel skuamosa bertingkat dengan dermis yang 

divaskularisasi dengan baik. Ligamen bundar yang muncul dari 

saluran inguinal masuk ke labia di sepertiga atas. 

 

Labia Minora 

Labia minora terdiri dari dua lipatan kulit, yang biasanya 

disembunyikan oleh labia majora. Mereka langsung saling 

mendekati satu sama lain menutupi lubang vagina. Labia minora 

membentang dari klitoris anterior ke fourchette posterior, di mana 

mereka bergabung dengan labia majora. Keringat kelenjar dan 

folikel biasanya tidak ada, tetapi kelenjar sebaceous berlimpah. Itu 

epitel bertingkat dan skuamosa, dengan keratinisasi minimal. Kulit 

khatan klitoris kontinu dengan labia minora dan secara histologis 

mirip, kecuali untuk vaskularisasi ekstrim. Biasanya mons dan labia 

majora adalah hanya bagian genital eksternal yang terlihat. Labia 

minora bersentuhan dengan satu sama lain sehingga menutup 

lubang vagina. Ruang dibatasi oleh labia minora dan lubang vagina 

disebut ruang depan. Yang terakhir membentuk persimpangan 

antara alat kelamin eksternal dan internal. Di ruang ini adalah 

bukaan uretra, vagina dan kelenjar vestibular yang lebih besar 

(kelenjar Bartholin). Itu Kelenjar Bartholin mengeluarkan pelumas 

susu selama gairah seksual. Minor kelenjar vestibular mensekresi 

lendir di sekitar klitoris dan lubang uretra. Itu vestibular fossa adalah 

jaringan antara lubang vagina dan posterior fourchette. Ruang 

depan memiliki dua bola lampu yang spon, satu di setiap sisi. 

Lampu ini ereksi dan bertemu di tengah sehingga menyerupai tapal 
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kuda dari anterior posisi. Selama stimulasi seksual mereka menjadi 

membesar. 

 

Klitoris 

Klitoris terdiri dari dua akar yang membentang di sepanjang 

rami kemaluan bagian bawah untuk bersatu di bawah simfisis di 

dalam tubuh klitoris. Bagian distal tubuh adalah kelenjar. Otot 

ischiocavernosus menutupi akar dan tubuh klitoris. Akar, atau crura, 

panjangnya 3-4 cm dalam keadaan lembek, tetapi ketika ereksi 4,5-

5 panjang cm. Panjang tubuh 2,3–3 cm dan dikelilingi oleh jaringan 

ikat jalur. Penutupan kelenjar dimodifikasi jaringan kulit dan bukan 

mukosa. Berbeda dengan penis, kelenjar klitoris tidak mengandung 

corpus spongiosum dan tidak memiliki banyak jaringan ereksi. Ada 

banyak ujung saraf sensorik untuk sentuhan dan tekanan, seperti 

sel-sel Meissner, pada klitoris. Ini sedikit organ memiliki 8000 

serabut saraf — dua kali lipat dari penis. Pasokan sensorik via saraf 

pudendal. Ada juga persarafan simpatik melalui panggul pleksus 

simpatik. Klitoris tampaknya berfungsi sebagai pusat saraf untuk 

koitus. Stimulasi seksual menyebabkan pembengkakan dan 

pembesaran pembuluh darah. Ini membuat klitoris sangat sensitif 

terhadap gesekan penis yang dimasukkan. Orgasme pada wanita 

terdiri dari refleks yang mengakibatkan kontraksi kuat baik sukarela 

maupun otot-otot tak sadar dari pelvis dan viscera panggul. 

Mungkin hasil dari stimulasi klitoris bahkan tanpa adanya vagina. 

Setelah proses orgasme telah dialami dan refleks 

kondisional telah terbentuk. Kehadiran klitoris tidak lagi penting 

untuk orgasme. Dikatakan bahwa wanita yang telah menjalani 

vulvektomi dengan eksisi klitoris masih mampu mengalami 

orgasme. Pasokan arteri ke vulva terutama melalui arteri pudendal 

internal. Itu vena mendekati jalur yang sama tetapi juga 

berkomunikasi dengan vesicovaginal pleksus dan vena hemoroid 

inferior. Getah bening mengalir melalui inguinal dan node femoral 
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ke node iliac eksternal. Pasokan saraf berasal dari banyak sumber. 

Kontributor utama adalah saraf pudendal, yang berasal dari saraf 

sakral kedua hingga keempat: saraf ilioinguinal dan genitofemoral 

juga menyumbang. 

 

Genitalia Internal 

Vagina 

Vagina adalah saluran muskulomembran yang 

membentang dari vulva ke serviks uterus (Gambar 1.2-1.3). Ini 

diarahkan ke atas dan dari belakang ke belakang ruang depan 

menuju tanjung sakral. Di luar, vagina berhubungan erat ke 

kandung kemih dan uretra. Uretra terletak pada dua pertiga bagian 

bawah vagina dan trigonum kandung kemih terhadap sepertiga 

bagian atas. Jaringan memisahkan struktur ini disebut septa 

urethrovaginal dan vesicovaginal, masing-masing, dan terdiri dari 

jaringan pendukung fasia endopelvic. Itu dinding vagina posterior 

berhubungan dengan cul-de-sac peritoneum (kantong Douglas) di 

sepertiga atas, ke ampula rektum di sepertiga tengahnya, dan ke 

tubuh perineal di sepertiga bawahnya. Tubuh perineum adalah 

struktur penting itu menyediakan area sentral penyisipan otot-otot 

pendukung lantai panggul. Pada introitus, vagina berhubungan 

lateral dengan otot bulbocavernous. Secara superior, vagina bagian 

atas menyatu dengan leher rahim, yang diproyeksikan ke dalamnya 

dinding anteriornya. Sebagai hasil dari pengaturan ini, dinding 

posterior vagina lebih panjang dari dinding anterior sekitar 2-3 cm. 

Relung vagina Kubah di atas serviks disebut forniks, yang paling 

dalam adalah forniks posterior. Panjang vagina biasanya 8-10 cm. 

Otot-otot perineum menyebabkan relative penyempitan diameter 

outlet. Vagina diratakan saat santai, menciptakan hanya ruang 

potensial, tetapi memiliki kemampuan luar biasa untuk buncit, 

misalnya selama proses persalinan, untuk mengakomodasi 

perjalanan janin. Dinding vagina memiliki beberapa lipatan 
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melingkar, atau rugae. Lipatan menjadi kurang menonjol setelah 

menopause. Lapisan vagina sering disebut sebagai vagina kulit dan 

istilah ini berguna dalam praktik sehari-hari. Namun secara 

histologis, vagina memiliki tiga lapisan: selaput lendir, lapisan otot 

dan adventitia. Itu mukosa terdiri dari epitel skuamosa non-keratin. 

Epitel terus menerus ke bagian vagina serviks. Sel epitel vagina 

mengandung glikogen yang melimpah, terutama di pertengahan 

siklus, ketika kadar estradiol plasma tinggi. Vagina tervaskularisasi 

dengan baik tetapi tidak mengandung kelenjar. Selama gairah 

seksual, pembuluh darah engorge, kulit vagina memerah dan 

atransudate dilepaskan ke dalam vagina untuk membantu 

pelumasan. Epitel vagina mengalami perubahan di bawah 

pengaruh estrogen. Estrogen menginduksi proliferasi dan 

pematangan epitel, meningkatkan penyimpanan glikogen dalam sel 

dangkal dan meningkatkan aliran darah ke jaringan paravaginal. Hal 

ini menyebabkan peningkatan ketebalan dan penguatan epitel 

penghalang mekanis antara vagina dan lingkungan luar. 

Ada tiga jenis sel hadir dalam epitel vagina: sel parabasal, 

yang lapisan sel menengah dan sel superfisial. Di bawah pengaruh 

estrogen sel-sel superfisial mendominasi selama tahun-tahun 

reproduksi, sedangkan dalam estrogen perampasan, yaitu, setelah 

menopause, ada dominasi parabasal dan sel perantara. PH vagina 

normal adalah 3,5-4,5 dan keasaman ini disebabkan oleh konversi 

glikogen yang disimpan dalam sel superfisial dan menengah 

menjadi asam laktat oleh lactobacilli. 

Suplai darah vagina berasal dari arteri pudendal internal, 

cabang dari arteri ileac internal dengan anastomosis lebar dengan 

uterus, vesikalis inferior dan pembuluh rektum tengah. Getah 

bening dari dua pertiga bagian atas mengalir ke dalam node iliac 

eksternal dan internal, sedangkan dari sepertiga bagian bawah 

mengalir ke simpul inguinal. Persarafan sensorik vagina adalah dari 

pudendal dan saraf ilioinguinal. Serat simpatis dari pasokan pleksus 
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hipogastrik pembuluh darah dan otot polos dinding vagina. Vagina 

atas adalah dikatakan sensitif hanya untuk peregangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahim dan Tuba Fallopi 

Rahim terdiri dari dua bagian: serviks uterus dan uterus 

tubuh.  Serviks berbentuk silinder dan menunjuk ke bawah dan ke 

belakang. Itu mengukur Panjang 2,5–3 cm dan diameter 2-3 cm 

pada wanita dewasa tanpa tulang, tetapi ukurannya ukurannya bisa 

sangat bervariasi di antara wanita. Serviks terhubung ke tubuh 

rahim oleh isthmus. Vagina menempel pada leher rahim di sekitar 

bagian tengahnya (panjang) dan membagi serviks menjadi bagian-

bagian vagina dan supravaginal. Di tengah dari bagian vagina 

serviks ada celah kecil — os eksternal — oleh dimana rongga uterus 

berkomunikasi dengan vagina. Kanal serviks memanjang dari os 

eksternal ke os internal anatomi, di mana ia terhubung dengan 

rongga rahim. Kanalis servikal berbentuk spindle, berukuran sekitar 

8 mm pada lebar terbesarnya. Tanah genting adalah daerah rahim 

yang terletak di antara os internal anatomi di atas dan os internal 

histologis di bawah ini. Yang terakhir mewakili area transisi dari 

kelenjar endometrium ke endoserviks. Itu isthmus disebut sebagai 

segmen rahim bawah selama kehamilan dan persalinan. 
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Serviks mengeluarkan lendir yang mengalami perubahan siklus. 

Berikut menstruasi, jumlah lendir yang dikeluarkan oleh kelenjar 

endoserviks berkurang dan itu kental. Jumlah lendir meningkat 

hingga 30 kali lipat sebagai tanggapan terhadap peningkatan kadar 

estrogen selama paruh kedua fase folikuler. Itu lendir menjadi tipis, 

berair, jernih dan elastis dan kemudian sangat permeable 

spermatozoa. Seutas lendir (panjang 10 cm) dapat ditunjukkan oleh 

meregangkan setetes sekresi (spinnbarkeit) pada slide mikroskop. 

SEBUAH pakis karakteristik, atau punjung daun kelapa, dapat 

dilihat jika lendir dikeringkan sebuah slide. Selama fase luteal dan 

selama kehamilan, lendir bertindak sebagai sumbat antara rahim 

dan lingkungan eksternal. Sekresi progesteron selama fase luteal 

membuat lendir kental, putih susu dan penghalang bagi sperma dan 

mungkin mikroorganisme. 

Serviks ditutupi oleh dua jenis epitel: skuamosa dan 

berbentuk kolom. Daerah serviks tempat epitel skuamosa berlapis 

vagina menjadi epitel kolumnar dari endoserviks yang dikenal 

sebagai zona transformasi. Posisi zona transformasi terkait dengan 

usia, usia kehamilan pertama dan tingkat stimulasi estrogenik. 

Selama tahun reproduksi, epitel dan kelenjar endoserviks meluas 

ke tingkat os eksternal atau tepat di atasnya. Di bawah stimulasi 

estrogenik, seperti itu akibat pil kontrasepsi oral atau dari 

kehamilan, endoserviks epitel dapat bermigrasi di luar os eksternal, 

muncul sebagai area yang terlihat di leher rahim yang dikenal, 

menyesatkan, sebagai erosi serviks — menyesatkan, seperti itu 

secara tidak langsung menyatakan adanya perubahan patologis. 

Istilah yang tepat untuk kondisi ini adalah eversi / ektropion serviks. 

Selama paruh terakhir kehidupan janin, serupa proliferasi mukosa 

endoserviks dapat terjadi yang dapat menghasilkan aeversi bawaan 

terlihat hingga 50% dari neonatus wanita. Setelah menopause, 

sebagai akibat berkurangnya aktivitas ovarium, mukosa 

endoserviks menarik ke atas dan zona transformasi (persimpangan 
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squamocolumnar) dapat menghilang dari pandangan. Jika hal ini 

terjadi maka mendapatkan apusan serviks atau melakukan 

kolposkopi mungkin tidak dimungkinkan kecuali stimulasi 

estrogenik diterapkan selama beberapa minggu sebelumnya. 

Eversi serviks (ektropion) dapat menghilang secara spontan dan 

persimpangan squamocolumnar dapat bergerak di atas os 

eksternal selama tahun reproduksi juga. Proses ini dikenal sebagai 

metaplasia skuamosa. 

 

Metaplasia Skuamosa 

Metaplasia menyiratkan transformasi dari satu jenis jaringan 

yang dibedakan menjadi yang lain. Di serviks, metaplasia 

skuamosa terjadi ketika endoserviks prolapse epitel (eversi / 

ektropion) digantikan oleh skuamosa yang lebih kuat epitel. Proses 

metaplasia mungkin melibatkan langkah-langkah berikut: (1) Eversi 

endoserviks, metaplasia dan stratifikasi lapisan sel yang di bawah 

eversi; (2) Pengelupasan epitel kolumnar atasnya; (3) Pematangan 

sel yang mendasarinya menjadi epitel skuamosa berlapis. 

Epitel metaplastik yang matang tidak dapat dibedakan dari 

pribumi epitel skuamosa. Namun, epitel metaplastik yang belum 

matang kurang glikogen dan tidak mengambil yodium, yang dapat 

membingungkan yang tidak berpengalaman ahli kolposkopi. 

Kehadiran sel metaplastik pada apusan serviks dengan demikian 

temuan normal. 

Panjang tubuh rahim 7-7,5 cm, lebar 4,5-5 cm dan 2. 

Ketebalan 5–3 cm. Itu terletak di panggul antara kandung kemih dan 

rektum. Itu bagian cephalic disebut fundus. Di kedua sisi fundus 

adalah uterus tanduk di mana saluran tuba bergabung dengan 

rahim. Rahim tersusun terutama sel otot polos dibungkus 

peritoneum di luar. Di bagian dalam uterus ada rongga yang dilapisi 

endometrium. Ini seperti celah dan segitiga bentuk. Rahim memiliki 

potensi luar biasa untuk tumbuh. Itu bisa tumbuh dari 50-100 g 
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dalam keadaan tidak hamil hingga lebih dari 1 kg selama kehamilan. 

Uterus endometrium juga berubah di bawah pengaruh hormon 

ovarium, berkembang dari ketebalan kurang dari 5 mm selama fase 

folikuler awal dan dalam wanita menopause, hingga lebih dari 10 

mm di bawah pengaruh estrogen. 

Saluran tuba menghubungkan ovarium dengan uterus. 

Mereka panjangnya sekitar 10-12 cm. Fungsi reproduksi mereka 

melibatkan pengumpulan sel telur dan transportasi, transportasi 

sperma, membantu pembuahan dan embrio awal pengembangan, 

dan transportasi konsepsi ke rahim. Saluran tuba adalah di bawah 

pengaruh hormon ovarium: motilitasnya berubah karena 

viskositasnya dari cairan tuba dan aksi siliaris sel mukosa berubah 

secara siklikal. 

Suplai darah ke rahim dan tuba adalah oleh arteri uterin, 

cabang dari arteri ileac internal. Darah vena mengalir ke vena ileac 

internal dan ada komunikasi yang luas dengan pleksus vesikalis 

dan rektum. Itu drainase limfatik utama adalah ke node iliaka 

eksternal dan internal dan ada beberapa koneksi yang kurang ke 

node inguinal dan aorta. Saraf ke uterus dan tuba adalah cabang 

dari pleksus panggul. Nyeri dari serviks terbawa oleh saraf 

splanknik panggul (parasimpatis), sementara itu dari tubuh uterus 

(nyeri persalinan) berjalan dengan serat simpatis ke segmen toraks 

terendah dari kabel T11-T12. Penghapusan semua sensasi rahim 

membutuhkan penghancuran / anestesi di atas level T10. 

 

Indung Telur 

Kedua ovarium (Gambar 1.4) adalah organ berbentuk 

almond dengan panjang 2-5 cm, 1,5-3 lebar cm dan tebal 0,5-1,5 

cm. Berat gabungan adalah sekitar 15-20 g. Masing-masing 

melayang ke rahim melalui ligamentum uteroovarian dan ke tuba 

fallopi melalui ligamentum infundibulopelvic. Saat wanita itu berdiri, 

porosnya panjang ovarium adalah vertikal dan permukaan lateral 
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terletak pada dinding sisi panggul. Itu ovarium melekat pada daun 

posterior ligamentum yang luas dengan lipatan peritoneum disebut 

mesovarium. Ini memperoleh suplai darahnya dari arteri ovarium, 

cabang aorta abdominal tepat di bawah arteri renalis. Drainase 

vena sejajar dengan arteri dan limfatik mengalir ke nodus para-

aorta, tepat di atas tingkat umbilikus (L3 / L4). 

Ovarium memiliki struktur dan fungsi yang kompleks, 

sebagai organ gametogenesis dan juga organ endokrin. Ini terdiri 

dari tiga wilayah berbeda: korteks luar, yang berisi folikel ovarium, 

medula pusat terdiri dari stroma ovarium, dan hilus dalam di sekitar 

area perlekatan dari ovarium ke mesovarium. Perkembangan 

ovarium melibatkan tiga jaringan embrionik yang berbeda: sel-sel 

kuman primordial, epitel coelomic dari punggungan urogenital, dan 

mesenkim ovarium. Sel-sel benih primordial berasal dari usus 

endoderm dan memunculkan oosit, sel-sel granulosa berkembang 

dari epitel selom dan timbul sel stroma dan sel thal mesenkim. 

Ovarium berkembang dari daerah genital, yang mulai terbentuk dari 

sekitar minggu kelima hingga keenam perkembangan janin. Itu 

terdiri dari batin inti mesenkim ovarium dan lapisan luar yang tebal 

dari coelomic yang berkembang biak epitel. Pada tahap ini, gonad 

jantan dan betina tidak dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan 

dikenal sebagai gonad yang acuh tak acuh ('acuh tak acuh' adalah 

istilah embriologis yang benar). Di tidak adanya kromosom Y, gonad 

yang acuh berkembang menjadi ovarium. Sel-sel benih 

berkembang dari kantung kuning telur dan bermigrasi dan menetap 

di ovarium, sebagai oogonia. Mereka berkembang biak melalui 

mitosis sampai sekitar 20 hingga 38 minggu kehamilan ketika 

pembelahan mitosis berhenti dan meiosis dimulai. Oogonia 

berdiferensiasi menjadi oosit primer, yang berkembang menjadi 

profase pembelahan meiosis pertama dan kemudian menjadi tidak 

aktif sampai pubertas. Dengan kata lain, pada saat kelahirannya, 

betina memiliki semua oosit yang pernah dimiliki. Pada usia 
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kehamilan 25–28 minggu, angka jumlah oosit mencapai sekitar 

enam hingga tujuh juta dan kemudian jumlah mereka mulai 

menurun dengan stabil, kerugiannya karena atresia. Saat lahir, ada 

sekitar satu juta sel kuman, dan pada masa puber, ada antara 

250.000 dan 400.000 oosit. Setelah pubertas, dalam oosit itu 

diperuntukkan untuk ovulasi, mengikuti hormon luteinizing 

preovulatory (LH) lonjakan, meiosis dilanjutkan dan divisi pertama 

selesai dengan formasi sel anak besar dan ekstrusi dari tubuh kutub 

kecil. Oosit memasuki divisi meiosis kedua dan ditangkap dalam 

metafase (metaphase II). Dimulainya kembali pembelahan meiosis 

kedua setelah fusi sperma, menghasilkan pembentukan tubuh 

kutub kedua dan pronukleus perempuan. 

 

Folikel 

Folikel terletak di korteks ovarium dan tidak aktif atau dalam 

berbagai tahap perkembangan (Gambar 1.5). Folikel yang tidak 

aktif disebut purba. Dalam setiap siklus, sebuah kelompok folikel 

primordial direkrut dan dimulai mengembangkan. Folikel primordial 

terdiri dari satu lapisan granulosa sel-sel dan satu oosit belum 

matang ditangkap di divisi meiosis pertama. Itu folikel dipisahkan 

dari stroma sekitarnya oleh membran basement tipis dan tidak 

memiliki suplai darah langsung. Folikel primordial berkembang pergi 

melalui tahap-tahap berikut: primer, sekunder, tersier, graafian dan 

atretik. Tiga tahap pertama pertumbuhan dapat terjadi tanpa 

adanya gonadotropin dan dengan demikian menyarankan kontrol 

intraovarian atau rekrutmen pra-program. Selama tahap-tahap ini, 

sel-sel granulosa membelah dan tumbuh membentuk banyak 

lapisan. 

Sel granulosa memiliki reseptor untuk LH dan follicle-

stimulating hormone (FSH) dan fungsi utama mereka adalah 

produksi estrogen. Selama fase folikuler oosit tumbuh dari 15 μm 

menjadi 135 μm dan menjadi salah satu sel terbesar di Asia tubuh. 
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Ini matang dan mulai mengeluarkan glikoprotein membentuk zona 

pellucida (zona pucat). Ukuran yang besar dijelaskan oleh fakta 

bahwa oosit harus memiliki semua mesin (mitokondria, nutrisi, dll) 

untuk menopang kehamilan sampai implantasi terjadi. Sel-sel di luar 

folikel juga tumbuh dan berdiferensiasi membentuk lapisan logam. 

Folikel tersier memiliki ruang berisi cairan bernama antrum (maka 

folikel antral). Cairan terdiri dari produk filtrat plasma dan sekretori 

sel granulosa. Di bawah pengaruh FSH, folikel antral tumbuh lebih 

lanjut untuk membentuk dewasa Folikel Graafia. Cairan antral 

meningkat dalam volume dan oosit adalah dikelilingi oleh gumpalan 

sel granulosa yang disebut cumulus oophorus. Ini tahap, folikel 

setidaknya 14 mm dengan diameter rata-rata dan siap untuk 

melepaskan telur. Dimulainya kembali meiosis terjadi setelah 

lonjakan preovulasi LH. Stroma ovarium terdiri dari tiga jenis sel: sel 

kontraktil, ikat sel jaringan dan sel interstitial. Sel-sel interstitial 

mensekresi hormon steroid, terutama androgen, dan mengalami 

perubahan morfologis sebagai respons terhadap LH dan human 

chorionic gonadotropin (hCG). Saat folikel berkembang, interstitial 

sel berdiferensiasi dan menjadi sel darah. Setelah ovulasi, 

pembuluh darah menyerang rongga folikel. Sel granulosa dan sel 

thal berubah menjadi sel granulosa-lutein dan theca-lutein dan 

membentuk corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan estrogen 

dan progesteron. Dengan tidak adanya kehamilan, maka corpus 

luteum mengalami degenerasi untuk membentuk corpus albicans. 

Ovarium juga menghasilkan sejumlah zat lain selain hormon 

steroid.  

 

Dasar Panggul dan Penopang Organ Panggul 

Organ panggul dan isi perut wanita didukung melalui sistem 

otot dan ligamen yang rumit. Masih ada perdebatan di antara 

mereka ahli anatomi, ahli fisiologi, ahli urologi dan ahli uroginekologi 

sehubungan dengan peran tersebut bahwa berbagai struktur 
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berperan mendukung organ panggul. Kami tidak akan pergi untuk 

bergabung dengan debat ini tetapi hanya akan mendaftar beberapa 

struktur yang telah diterima secara universal sebagai hal yang 

penting. Pembukaan panggul ditutup oleh perineum tubuh dan otot, 

yang terbesar dan terpenting adalah levator ani. Otot ini berasal dari 

dinding samping panggul dan berbentuk corong. Corong ini memiliki 

tiga lubang: uretra, vagina, dan anus. Rahim ditahan di ditempatkan 

sebagian besar oleh ligamen uterosakral dan kardinal dan sampai 

batas yang lebih rendah bulat dan luas ligamen. Prolaps organ 

panggul tergantung pada (1) seberapa baik perkembangannya 

sistem pendukung adalah (mis., sebagai hasil dari genetik abadi 

dan olahraga) dan (2) tekanan diberikan kepada mereka melalui 

peningkatan tekanan intraabdomen, kehamilan, persalinan, 

obesitas, sembelit, asites, batuk kronis, dll. 

 

Dada 

Payudara terletak di antara tulang rusuk kedua dan keenam 

secara horizontal dan antara area parasternal dan area mid-axillary 

secara vertikal. Ketebalan tengah payudara adalah antara 5 dan 7 

cm. Memiliki berbagai konfigurasi: pada wanita nulipara muda 

memiliki penampilan kerucut, dan pada wanita parous dan 

kemudian dalam kehidupan itu menjadi terjumbai. Putingnya adalah 

terletak di dekat puncak payudara, biasanya di tingkat intercostal 

keempat ruang. Payudara memanjang ke atas dan ke samping 

menuju aksila, bagian darinya dikenal sebagai ekor aksila Spence. 

Payudara rata-rata memiliki berat sekitar 100 g dan seringkali ada 

perbedaan ukuran dengan payudara kiri yang biasanya lebih besar. 

Di Dalam kehamilan, ukuran payudara meningkat secara dramatis 

dan beratnya tiga sampai empat kali lebih banyak daripada di 

negara bagian yang tidak hamil. Struktur payudara terdiri dari kulit, 

jaringan subkutan dan stroma. Kulitnya tipis, fleksibel dan elastis, 

yang memungkinkan payudara mengembang dan menyusut 
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tergantung pada fisiologisnya kondisi. Kulit payudara memiliki 

rambut, kelenjar sebaceous dan kelenjar keringat ekrin. Di bawah 

kulit, ada jaringan ikat yang meliputi jaringan lemak, darah 

pembuluh, saraf, dan limfatik. Di dalam stroma, ada struktur duktal-

lobularalveolar yang menyerupai sungai dan anak-anak sungainya. 

Biasanya, itu alveoli sangat kecil, tetapi ukurannya meningkat dan 

terbuka ke dalam sinus laktiferosa, tepat di bawah struktur areola. 

Ada 15 hingga 25 lobus, masing-masing satu terdiri dari beberapa 

lobulus, dan setiap lobulus memiliki ratusan unit sekretoris 

tubulosaccular. Puting adalah ketinggian kerucut di mana 15 hingga 

25 saluran susu terbuka. Ini memiliki pasokan saraf sensorik yang 

kaya dan sebaceous dan apokrin kelenjar keringat. Areola 

mengelilingi puting dan dapat bervariasi dalam ukuran 1,5 hingga 5 

cm, dan di sampingnya ada tuberkel Morgagni yang merupakan 

bukaan dari kelenjar sebaceous dari Montgomery. 

Selama stimulasi, puting menjadi ereksi dan areola 

mengerut; keduanya disebabkan oleh otot polos yang 

mendasarinya. Itu jaringan payudara melekat pada kulit di atasnya 

melalui fasia subkutan yang dikenal sebagai Ligamen suspensory 

Cooper. Bagian bawah payudara terletak di pectoralis jalur. 

Pasokan darah ke payudara adalah melalui arteri mamaria interna 

(60% darah), arteri toraks lateral (25-30%) dan arteri interkostal (5– 

10%). Limfatik payudara sangat banyak dan sebagian besar menuju 

ke aksila dan di sepanjang arteri mamaria interna. Namun, ada 

komunikasi dengan payudara lain, dengan subdiaphragmatic dan 

intraperitoneal kelenjar getah bening dan dengan hati. Pasokan 

saraf sensorik payudara berasal dari saraf interkostal keempat, 

kelima dan keenam. Saraf yang sama membawa serabut simpatik 

dengan mereka ke payudara. 

Unit alveolar adalah struktur penghasil ASI pada payudara 

dan memiliki tiga jenis sel: sel alveolar, sel chief dan sel 

myoepithelial. Alveolar Sel-sel dirangsang oleh steroid seks dan 
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bertanggung jawab untuk produksi susu. Itu sel-sel utama 

menyediakan sumber energi untuk sel-sel alveolar. Myoepithelial 

Sel berasal dari ektodermal, merespons oksitosin dengan 

penyempitan dan memungkinkan ekspresi susu. Jaringan stroma 

diam sampai pubertas, ketika payudara mulai berkembang secara 

teratur yang pertama kali dijelaskan oleh Marshall dan Penyamak. 

Perkembangan payudara biasanya dimulai antara usia 9 dan 11 

tahun, bersama dengan pertumbuhan rambut kemaluan dan ketiak. 

Sulit untuk menguraikan dengan tepat kontribusi relatif dari 

berbagai faktor hormonal dan pertumbuhan berpengaruh pada 

pertumbuhan payudara. Estrogen in vitro muncul untuk 

menstimulasi duktus proliferasi, sementara progesteron 

menstimulasi perkembangan lobulo-alveolar. Itu payudara 

mengalami perubahan siklik yang berhubungan dengan ovulasi, 

dan pramenstruasi payudara bisa membesar dan lunak mungkin 

karena edema dan jaringan hiperemia. 

Sebelum kehamilan, payudara terdiri dari saluran, jaringan ikat dan 

jaringan adiposa. Selama kehamilan, elemen lobulo-alveolar 

berdiferensiasi di bawah pengaruh hormon seks tetapi juga 

laktogen plasenta, prolaktin, insulin dan faktor pertumbuhan seperti 

insulin. 

 

Siklus Menstruasi 

Siklus menstruasi normal selama tahun-tahun reproduksi. 

Siklus menstruasi selama tahun-tahun reproduksi (dari pubertas ke 

Menopause) adalah peristiwa kompleks yang tergantung pada 

waktu yang tepat dan rumit interaksi antara hipotalamus, hipofisis, 

indung telur dan rahim. Jalur umum terakhirnya adalah kehamilan 

atau menstruasi tanpa adanya kehamilan. Ada banyak langsung 

dan tidak langsung, positif dan negatif, hubungan autokrin dan 

parakrin antara pemain utama. Ini membuat tugas menggambarkan 

siklus menstruasi sulit. Untuk tujuan praktis, paling mudah untuk 
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melakukannya berkonsentrasi terutama pada perubahan ovarium 

dan endometrium. 

 

Siklus Ovarium 

Folikel adalah mesin dari siklus ovarium. Hormon serum 

berubah selama siklus menstruasi. Fase folikuler Siklus menstruasi 

dimulai dengan hari pertama haid tetapi pertumbuhan folikel dimulai 

selama beberapa hari terakhir fase luteal siklus menstruasi 

sebelumnya. Menjelang akhir fase luteal sebelumnya, plasma kadar 

progesteron, estrogen dan inhibin A menurun karena kematian 

corpus luteum, dan peningkatan FSH terjadi (hari 1-4). FSH 

memulai rekrutmen kohort folikel (folikel antral). Folikel ini mulai 

mengembangkan dan mengeluarkan hormon steroid serta 

memperoleh FSH dan LH reseptor. Dari pertengahan fase folikuler 

dan seterusnya, kadar estrogen meningkat terus, mengarah ke 

lonjakan estradiol. Sejalan dengan peningkatan ini, ada 

peningkatan kadar 17-α-hidroksi progesteron, testosteron, 

androstenedion dan inhibin. Tingkat FSH mulai menurun karena 

umpan balik negatif estrogen dan khususnya inhibin B yang 

disekresi oleh mengembangkan folikel. Menanggapi penurunan 

FSH, pengembangan folikel yang berdekatan dihambat (hari 5-7). 

Ini mengarah ke fase preovulasi (hari 8-12) di mana FSH mulai naik 

lagi. Di akhir fase itu LH lonjakan, memicu ovulasi. Setelah lonjakan, 

kadar LH, FSH dan estradiol turun dengan cepat dan kadar 

progesteron dan inhibin A mulai meningkat. Paruh pertama siklus 

selesai. Panjang fase folikuler bervariasi dan tergantung pada 

tingkat pematangan folikel preantral utama. 

Ovulasi Sebelum ovulasi, sekresi estrogen oleh folikel 

preovulasi meningkat secara dramatis dan memulai lonjakan LH. 

Prasyarat untuk lonjakan adalah tingkat estradiol> 650 pmol / 1 atau 

dua kali lipat dari tingkat estradiol sebelumnya selama 48–50 jam. 

LH memulai proses luteinisasi sel granulosa dan sekresi 
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progesteron. Selama 34-36 jam setelah timbulnya gelombang LH, 

ovulasi terjadi. Puncak lonjakan LH adalah 10-16 jam sebelum 

ovulasi. Lonjakan LH juga memulai kembalinya meiosis di oosit, 

diikuti oleh pelepasan tubuh kutub pertama. Sebelum ovulasi, 

tonjolan kecil pada folikel dinding, yang disebut stigma, muncul dan 

mewakili lokasi di mana pecah terjadi dengan pelepasan kompleks 

oosit-kumulus. Mekanisme persisnya pecahnya folikel tidak 

diketahui tetapi diyakini melibatkan proteolitik Enzim, seperti 

kolagenase, plasmin dan prostaglandin. Dalam beberapa siklus, 

ovum tidak dilepaskan, yang telah memunculkan konsep luteinized 

unruptured follicle syndrome (LUFS), tetapi prosesnya tampak 

sama sering pada wanita subur, dan juga infertil. Namun, wanita 

dirawat dengan tinggi dosis inhibitor prostaglandin sintetase seperti 

indometasin dapat berkembang folikel yang tidak rusak luteinized. 

Wanita yang mencari kesuburan disarankan untuk menghindari 

penggunaan obat-obatan yang menghambat sintesis prostaglandin 

di pertengahan siklus sesaat sebelum ovulasi. 

Fase luteal Setelah ovulasi, folikel mengalami perubahan 

yang nyata pada struktur dan fungsi. Sel-sel granulosa berubah: 

mereka membesar dan menjadi sel granulosa-lutein, dikelilingi oleh 

sel theca-lutein yang baru terbentuk. Mereka mengandung pigmen 

kuning (lipofuscin), karenanya dinamai lutein. Fase luteal dari siklus 

ini ditandai dengan meningkatnya progesteron plasma dan 17-α-

konsentrasi hidroksiprogesteron yang memuncak sekitar delapan 

hari setelah LH lonjakan, naiknya estradiol luteal dan kadar estron 

yang memuncak untuk kedua kalinya, hingga tingkat agak lebih 

rendah, dan kemudian puncak preovulasi. Pada fase luteal, inhibin. 

Perubahan level sejajar dengan naik turunnya progesteron dan 

estradiol. FSH, LH, testosteron dan androstenedion menurun ke 

level terendah di siklus. Nadir FSH dan LH adalah karena umpan 

balik negatif dari estradiol, progesteron dan inhibin A, dan 

menghentikan kohort folikel baru berkembang. 
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Meskipun tingkat estradiol relatif tinggi, itu tidak menghasilkan 

lonjakan LH dan FSH karena tingginya kadar progesteron. Jika 

kehamilan tidak terjadi, fungsi corpus luteum mulai menurun 

dengan cepat sembilan hingga 11 hari setelah ovulasi, suatu proses 

yang dikenal sebagai luteolisis. Ini mengarah pada pembentukan 

bekas luka berserat, corpus albicans. Tingkat estradiol, progesteron 

dan menghambat Jatuh, FSH mulai meningkat dan sekelompok 

folikel baru direkrut. 

Fungsi corpus luteum adalah (1) untuk mengeluarkan 

progesteron, (2) untuk menyiapkan endometrium prima-estrogen 

untuk menerima sel telur yang dibuahi, dan (3) untuk 

mempertahankan kehamilan dini. Korpus luteum terutama di bawah 

pengaruh LH. Namun, LH atau human chorionic gonadotropin 

(hCG) administrasi selama fase luteal wanita normal dapat 

memperpanjang kehidupan fungsional corpus luteum dan sekresi 

progesteron hingga dua minggu tambahan. Panjang fase luteal 

relatif konstan pada sekitar 13-15 hari. 

Teori dua sel gonadotropin dua sel LH merangsang sel teka 

untuk menghasilkan C-19 steroid (terutama androstenedion dan 

testosteron) dari kolesterol. Steroid berdifusi ke sel granulosa 

terdekat (sel granulosa tidak memiliki darah menyediakan). FSH 

menstimulasi sel granulosa untuk mengaromisasi androgen yang 

sudah terbentuk sebelumnya menghasilkan estrogen (Gambar 3.5 

dan 3.6). Selama tahap folikel, estrogen kadar meningkat dan 

sejajar dengan pertumbuhan folikel dan jumlah granulosa sel. 

Setelah reseptor LH berkembang, sel granulosa preovulasi mulai 

untuk mengeluarkan progesteron dan 17-α-hidroksiprogesteron 

dalam jumlah terbatas. 

Estradiol dan progesteron memberikan umpan balik positif 

pada hipofisis hingga augmentasi Rilis LH. Sel granulosa dan teka 

berubah setelah ovulasi menjadi sel dari corpus luteum. Mereka 

melakukan vaskularisasi dan mulai memproduksi progesterone LH 
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mempengaruhi dan melanjutkan produksi estradiol di bawah 

pengaruh FSH. Hormon non steroid dan faktor pertumbuhan 

diproduksi oleh ovarium dan memodulasi produksi steroid. 

Konsentrasi steroid ovarium dalam folikel cairan melebihi 

konsentrasi dalam darah berkali-kali.  

 

Siklus Endometrium 

Perubahan hormon selama siklus menghasilkan efek yang 

mencolok pada jaringan saluran reproduksi. Perubahan paling khas 

terjadi di endometrium. Pada fase proliferasi awal, endometrium 

sekitar 5 mm tebal. Kelenjarnya sempit dan berbentuk tabung. 

Endometrium tumbuh di bawah pengaruh hormon; di pertengahan 

siklus tebalnya 8-12 mm. Dua hari sesudahnya ovulasi, glikogen 

menumpuk di kelenjar dan mereka mulai menjadi berliku-liku dan 

melebar. Sekresi intraluminal hadir, stroma endometrium menjadi 

edematous dan arteriol spiral di sekitarnya membesar. Pada hari ke 

27, bagian atas setengah dari endometrium adalah sel padat sel 

desidua yang berkembang dengan baik. Dalam tidak adanya 

kehamilan, fungsi corpus luteum berhenti, dengan hasil penurunan 

estrogen dan progesteron. Sekarang ada bukti bahwa enzim 

disebut matriks metaloproteinase berperan dalam pelepasan 

endometrium yang menimbulkan haid. Matriks metalloproteinase 

memiliki kemampuan untuk menurunkan keduanya matriks 

interstitial dan membran basement dan diaktifkan oleh estrogen dan 

penarikan progesteron. Ini menghasilkan nekrosis darah 

endometrium pembuluh darah, pelepasan prostaglandin, iskemia 

endometrium, dan kematian sel. Itu endometrium rusak dan 

menstruasi terjadi. Aliran menstruasi terdiri dari darah, jaringan 

endometrium yang diurai dan eksudat. Serviks juga mengalami 

perubahan siklus. 
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Siklus Menstruasi Klinis 

Menstruasi adalah perdarahan uterus siklik yang dialami 

oleh sebagian besar wanita usia reproduksi. Ini merupakan 

pelepasan siklik dari endometrium sekretori karena penurunan 

produksi estradiol dan progesteron yang disebabkan oleh 

merestorasi corpus luteum. 

Panjang siklus biasanya bervariasi antara satu dan dua hari 

setiap bulan, dan hanya 50% wanita yang memiliki siklus dalam 

rentang 26-30 hari yang mencakup disebut interval 28 hari khas. 

Panjang siklus bervariasi sesuai dengan usia dan ovulasi (Gambar 

3.7). Siklus anovulasi cenderung lebih pendek dan terjadi selama 

usia reproduksi. 

Panjang siklus menstruasi normal bervariasi sesuai dengan 

yang berbeda otoritas. Satu perkiraan adalah rata-rata 26-28 hari 

dengan kisaran 21-35 hari untuk berusia antara 17 dan 41 tahun. 

Durasi menstruasi adalah antara 3 dan 7 hari dengan total 

kehilangan darah hingga 70–80 ml. Saat kehilangan darah 

menstruasi melebihi 80 ml, ada korelasi baik dengan anemia (Hb 

<12 g / l) dan rendah nilai besi plasma. Karena berusaha 

menentukan sejauh mana kehilangan darah menstruasi 

mengandalkan riwayat pasien tidak akurat, salah satu cara praktis 

untuk memperkirakan kehilangan menstruasi sedang memeriksa 

anemia. Bagi sebagian besar wanita, menstruasi dimulai pada usia 

13 tahun (kisaran normal 10–16 tahun) dan berhenti 51 tahun 

(rentang normal 45–55 tahun). 

 

b. Anatomi Fisiologi Reproduksi Pria 

Sistem reproduksi pria terdiri dari testis, saluran genital, 

aksesori kelenjar dan penis. Panjang testis sekitar 4-5 cm, lebar 2–

3 cm dan volume lebih dari 15 ml. Setiap testis memiliki sekitar 250 

lobulus, dan setiap lobules ditempati oleh 1-4 tubulus seminiferus. 

Tubulus adalah struktur yang dipilin dengan diameter sekitar 150–
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250 μm dan panjang 30-70 cm, yang berakhir secara membabi 

buta. Epitel tubulus adalah tempat spermatogenesis terjadi, dan itu 

terdiri dari Sertoli (mendukung) sel dan sel benih. Testis dewasa 

memiliki dua kepala fungsi: produksi androgen (hormonal) dan 

produksi spermatozoa (spermatogenesis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spermatogenesis dibagi menjadi dua fase. Fase pertama 

terdiri dari meiosis pembelahan sel-sel kuman dan menghasilkan 

pembentukan spermatid bulat. Itu fase kedua, disebut 

spermiogenesis, kemudian dikhususkan untuk sejumlah sitology 

perubahan yang mengarah pada transformasi spermatid bulat 

menjadi structural dan spermatozoa berkembang penuh secara 

fungsional (Gambar 5.1c). 

Spermatozoa adalah sel yang sangat khusus yang tidak tumbuh 

lebih jauh atau membelah diri. Spermatozoon (Gambar 5.2a) terdiri 

dari kepala dan ekor. Di kepala ada sebuah nukleus besar yang 

mengandung DNA ayah tetapi sangat sedikit sitoplasma. Kepala 

adalah ovoid pipih dengan panjang 4,5-5,5 mm dan lebar 2,5-3,5 

μm. Ia memiliki akrosom wilayah, yang seperti topi dan mencakup 
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40-70% darinya (Gambar 5.2b). Akrosom mengandung enzim 

hidrolitik seperti hyaluronidase dan proacrosin diperlukan untuk 

pembuahan. Ekor terdiri dari tiga bagian: bagian tengah, bagian 

utama dan bagian ujung. Bagian tengah terdiri dari beberapa 

lapisan mitokondria  yang melilit inti aksial sentral secara spiral 

(Gambar 5.2c). Perannya adalah menyediakan sperma dengan 

energi yang diperlukan untuk motilitas. Bagian utama adalah yang 

terpanjang bagian dari ekor. Ini terdiri dari sembilan fibril yang 

mengelilingi fibril dalam aksial inti. Seluruh bagian utama ditutupi 

oleh selubung ekor berserat yang terdiri dari percabangan dan 

anastomosis untai atau tulang rusuk setengah lingkaran (Gambar 

5.2d). Itu bagian utama dan bagian akhir adalah entitas motil 

sperma. Sekitar 40–200 juta sperma diproduksi setiap hari. 

Spermatogenesis rata-rata memakan waktu 74 hari, dan perjalanan 

sperma melalui epididimis membutuhkan 3-12 hari lebih lanjut (8-

10) sama sekali minggu). Produksi sperma terus menerus tetapi 

dapat terganggu oleh berbagai penghinaan, seperti penyakit 

demam akut, iradiasi atau obat-obatan. Peran sel Sertoli adalah 

untuk memberikan nutrisi ke sel-sel benih, untuk fagositosis terluka 

/ sel kuman dan puing yang rusak, dan untuk mengeluarkan protein 

pengikat androgen, estrogen, inhibin, dan — pada awal kehidupan 

janin — faktor penghambat Muller. Itu kompartemen spermatogenik 

berada di bawah pengaruh stimulasi folikel hormon (FSH) dan kadar 

FSH yang meningkat menunjukkan kegagalan fungsi ini. 

Ruang antara tubulus seminiferus diisi dengan jaringan 

interstitial (akumulasi jaringan ikat, saraf, pembuluh darah dan 

limfatik). Pada saat pubertas, tipe sel tambahan muncul: sel 

interstitial (Leydig). Leydig Sel-sel berada di bawah pengaruh 

hormon luteinizing (LH), yang merangsang mereka untuk 

menghasilkan testosteron. Tingkat produksi testosteron harian 

testosteron adalah 3– 10 mg.  
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Androgen sangat penting untuk diferensiasi, pertumbuhan 

dan fungsi saluran genital pria (epididimis) dan kelenjar aksesori 

(vesikula seminalis dan prostat), karakteristik seksual sekunder pria 

dan potensi seksual. Testosteron bersirkulasi dalam plasma baik 

terikat pada albumin (60%) atau pengikatan hormon seks globulin 

(SHBG) (38%), atau tidak terikat (2%). Estrogen, hipertiroidisme 

dan sirosis meningkatkan kadar SHBG dan menurunkan 

testosteron gratis yang tersedia. Itu proses yang berlawanan terjadi 

di bawah pengaruh androgen eksogen berlebih, kelebihan hormon 

pertumbuhan atau hipotiroidisme. Semen terdiri dari cairan mani, 

yang terdiri dari sekresi dari kelenjar seks aksesori utama (prostat, 

vesikula seminalis, dan kelenjar Cooper), dan sperma. Sperma 

tersuspensi dalam cairan dan memberikan kontribusi kurang dari 

10% volume total semen. Cairan mani tidak penting untuk fertilisasi 

spermatozoa yang diambil langsung dari vas deferens dapat 

membuahi oosit. Namun, in vivo, cairan mani memenuhi peran 

penting dalam memberikan yang optimal lingkungan untuk 

spermatozoa. Ini menyediakan media transportasi, nutrisi faktor 

(fruktosa, sorbitol), faktor pelindung (kapasitas buffer terhadap 

asam pH cairan vagina) dan zat pereduksi (asam askorbat, 

hipotaurin) untuk melindungi terhadap oksidasi. 
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4. Hak-hak Reproduksi 

Hak reproduksi merangkul hak asasi manusia tertentu yang 

sudah diakui di Indonesia hukum nasional, dokumen hak asasi 

manusia internasional dan lainnya dokumen konsensus. Hak-hak 

ini bertumpu pada pengakuan atas hak dasar semua pasangan dan 

individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab 

atas jumlah, jarak dan waktu anak-anak mereka dan untuk memiliki 

informasi dan sarana untuk melakukannya, dan hak untuk 

mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi. Itu 

juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan mengenai 

reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan, 

seperti yang diungkapkan dalam dokumen hak asasi manusia. 

Dalam melaksanakan hak ini, mereka harus mempertimbangkan 

kebutuhan hidup dan masa depan mereka anak-anak dan tanggung 

jawab mereka terhadap masyarakat. Itu promosi pelaksanaan hak-

hak ini untuk semua orang harus menjadi dasar fundamental bagi 

pemerintah dan kebijakan dan program yang didukung masyarakat 

di bidang kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana. 

Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan 

Pembangunan di Kairo Tahun 1994 menghasilkan 15 prinsip: 

Prinsip 1 

Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam 

martabat dan hak. Setiap orang berhak atas semua hak dan 

kebebasan yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia, tanpa perbedaan apa pun jenis, seperti ras, warna kulit, 

jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau lainnya pendapat, asal 

kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. 

Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan 

seseorang. 

Prinsip 2 

Manusia berada di pusat perhatian untuk berkelanjutan 

pengembangan. Mereka berhak atas kehidupan yang sehat dan 
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produktif di Indonesia selaras dengan alam. Orang adalah yang 

paling penting dan berharga sumber daya dari negara mana pun. 

Negara harus memastikan bahwa semua individu diberi 

kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Mereka 

memiliki hak atas standar hidup yang memadai untuk diri mereka 

sendiri dan keluarga mereka, termasuk makanan, pakaian, 

perumahan yang memadai, air dan sanitasi. 

Prinsip 3 

Hak atas pembangunan adalah hak universal dan tidak 

dapat dicabut bagian integral dari hak asasi manusia yang 

fundamental, dan manusia orang adalah subjek utama dari 

pengembangan. Sementara pengembangan memfasilitasi 

penikmatan semua hak asasi manusia, kurangnya pembangunan 

mungkin tidak dapat digunakan untuk membenarkan pengurangan 

hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak atas 

pembangunan harus harus dipenuhi sehingga memenuhi populasi, 

pembangunan dan kebutuhan lingkungan generasi sekarang dan 

mendatang. 

Prinsip 4 

Memajukan kesetaraan dan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan, dan penghapusan semua jenis 

kekerasan terhadap perempuan, dan memastikan kemampuan 

perempuan untuk mengontrol mereka sendiri kesuburan, adalah 

landasan populasi dan terkait dengan pembangunan program. Hak 

asasi perempuan dan anak perempuan adalah bagian manusia 

universal yang tidak dapat dicabut, integral, dan tak terpisahkan 

hak. Partisipasi penuh dan setara perempuan dalam sipil, budaya, 

kehidupan ekonomi, politik dan sosial, di tingkat nasional, regional 

dan tingkat internasional, dan penghapusan semua bentuk 

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, adalah tujuan prioritas 

internasional masyarakat. 
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Prinsip 5 

Tujuan dan kebijakan terkait populasi adalah bagian integral 

dari budaya, pembangunan ekonomi dan sosial, tujuan utamanya 

adalah untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang. 

Prinsip 6 

Pembangunan berkelanjutan sebagai sarana untuk 

memastikan kesejahteraan manusia, Dibagikan secara adil oleh 

semua orang saat ini dan di masa depan bahwa keterkaitan antara 

populasi, sumber daya, lingkungan dan pembangunan harus 

sepenuhnya diakui, dengan benar dikelola dan dibawa ke 

keseimbangan dinamis dan harmonis. Untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih tinggi 

untuk semua orang, Negara harus mengurangi dan menghilangkan 

pola yang tidak berkelanjutan produksi dan konsumsi dan 

mempromosikan kebijakan yang tepat, termasuk kebijakan terkait 

populasi, untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa 

mengurangi kemampuan masa depan generasi untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. 

Prinsip 7 

Semua Negara dan semua orang harus bekerja sama dalam 

tugas penting dari memberantas kemiskinan sebagai persyaratan 

yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, untuk 

mengurangi kesenjangan dalam standar hidup dan lebih baik 

memenuhi kebutuhan mayoritas rakyat Dunia. Situasi khusus dan 

kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya yang paling 

berkembang, harus diberi prioritas khusus. Negara-negara dengan 

ekonomi dalam transisi, serta semua negara lain, perlu 

diintegrasikan sepenuhnya ke dalam ekonomi dunia. 

Prinsip 8 

Setiap orang memiliki hak untuk menikmati yang tertinggi 

yang dapat dicapai standar kesehatan fisik dan mental. Negara 

harus mengambil semuanya langkah-langkah yang tepat untuk 
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memastikan, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, akses 

universal ke layanan perawatan kesehatan, termasuk yang terkait 

dengan perawatan kesehatan reproduksi, yang meliputi keluarga 

berencana dan kesehatan seksual. Program perawatan kesehatan 

reproduksi seharusnya memberikan jangkauan layanan terluas 

tanpa bentuk paksaan. Semua pasangan dan individu memiliki hak 

dasar untuk memutuskan secara bebas dan secara bertanggung 

jawab jumlah dan jarak anak-anak mereka dan untuk memiliki 

informasi, pendidikan, dan sarana untuk melakukannya. 

Prinsip 9 

Keluarga adalah unit dasar masyarakat dan oleh karenanya 

harus demikian diperkuat. Keluarga berhak menerima perlindungan 

komprehensif dan dukungan. Dalam sistem budaya, politik dan 

sosial yang berbeda, berbagai bentuk keluarga ada. Pernikahan 

harus dijalani dengan persetujuan bebas dari pasangan yang ingin, 

dan suami dan istri harus menjadi pasangan yang setara. 

Prinsip 10 

Setiap orang memiliki hak atas pendidikan, yang harus 

diarahkan kepadanya pengembangan penuh sumber daya 

manusia, dan martabat manusia dan potensial, dengan perhatian 

khusus pada wanita dan anak perempuan. Pendidikan harus 

dirancang untuk memperkuat rasa hormat terhadap manusia hak 

dan kebebasan mendasar, termasuk yang berkaitan dengan 

populasi dan pembangunan. Kepentingan terbaik anak harus 

prinsip panduan dari mereka yang bertanggung jawab atas 

pendidikannya dan bimbingan; tanggung jawab itu terletak di tempat 

pertama dengan orangtua. 

Prinsip 11 

Semua Negara dan keluarga harus memberikan prioritas 

setinggi mungkin anak-anak. Anak memiliki hak atas standar hidup 

yang memadai untuk kesejahteraannya dan hak untuk mencapai 

standar tertinggi yang dapat dicapai kesehatan, dan hak atas 
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pendidikan. Anak berhak dirawat, dibimbing dan didukung oleh 

orang tua, keluarga dan masyarakat dan untuk dilindungi oleh 

legislatif, administrasi, tindakan sosial dan pendidikan dari semua 

bentuk fisik atau kekerasan mental, cedera atau pelecehan, 

kelalaian atau perawatan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, 

termasuk penjualan, perdagangan, seksual penyalahgunaan, dan 

perdagangan organ-organnya. 

Prinsip 12 

Negara-negara yang menerima migran yang 

terdokumentasi harus menyediakan perawatan yang tepat dan 

layanan kesejahteraan sosial yang memadai untuk mereka dan 

keluarga mereka, dan harus memastikan keselamatan fisik mereka 

dan keamanan, mengingat keadaan khusus dan kebutuhan negara, 

khususnya negara berkembang, berusaha untuk bertemu tujuan 

atau persyaratan ini berkenaan dengan tidak berdokumen migran, 

sesuai dengan ketentuan konvensi yang relevan dan instrumen dan 

dokumen internasional. Negara harus menjamin kepada semua 

migran semua hak asasi manusia dasar sebagaimana tercantum 

dalam Deklarasi universal hak asasi manusia. 

Prinsip 13 

Setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati di 

negara lain suaka dari penganiayaan. Negara memiliki tanggung 

jawab dengan hormat kepada para pengungsi sebagaimana diatur 

dalam Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi dan Protokol 

1967-nya. 

Prinsip 14 

Dalam mempertimbangkan populasi dan kebutuhan 

pembangunan masyarakat adat, Negara harus mengakui dan 

mendukung identitas mereka, budaya dan minat, dan 

memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam 

kehidupan ekonomi, politik dan sosial negara, terutama di mana 

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka terpengaruh. 
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Prinsip 15 

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan, dan kemajuan sosial mensyaratkan 

bahwa pertumbuhan harus berbasis luas, menawarkan peluang 

yang sama bagi semua orang. Semua negara harus mengenali 

tanggung jawab mereka yang umum tetapi berbeda. Itu negara 

maju mengakui tanggung jawab yang mereka tanggung dalam 

pengejaran internasional pembangunan berkelanjutan, dan harus 

terus meningkatkan upaya mereka untuk mempromosikan ekonomi 

yang berkelanjutan pertumbuhan dan untuk mempersempit 

ketidakseimbangan dengan cara yang bisa bermanfaat bagi semua 

negara, khususnya negara berkembang. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 

2014 Tentang Kesehatan Reproduksi 

a) Setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan 

ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan 

generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka 

kematian ibu. 

b) Setiap ibu berhak atas Persalinan yang aman dan bermutu. 

c) Setiap orang berhak mendapatkan komunikasi, informasi, dan 

edukasi tentang keluarga berencana. 

d) Setiap orang berhak memilih metode kontrasepsi untuk dirinya 

tanpa paksaan. 

e) Setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang 

sehat secara aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa 

rasa takut, malu, dan rasa bersalah. 

f) Setiap perempuan berhak atas Pelayanan Kesehatan Sistem 

Reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau. 

g) Setiap orang berhak untuk mendapatkan keturunan, termasuk 

juga hak untuk tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, 

hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah anak 

yang diinginkan. 
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5. Konsep Dasar Gender 

Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan 

peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan atau laki–

laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat 

berubah dan atau diubah sesuai dengan perkembangan zaman. 

Gender (Bahasa Inggris) yang diartikan sebagai jenis kelamin. 

Namun jenis kelamin di sini bukan seks secara biologis, melainkan 

sosial budaya dan psikologis, tetapi lebih memfokuskan perbedaan 

peranan antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh masyarakat 

sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat 

yang bersangkutan. 

Sebagian besar masyarakat menganut kepercayaan yang 

salah tentang arti menjadi seorang wanita, dengan akibat yang 

membahayakan kesehatan wanita. Setiap masyarakat 

mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan dan 

bertindak dengan pola-pola tertentu dengan alasan mereka 

dilahirkan sebagai wanita/pria. Contohnya wanita diharapkan untuk 

menyiapkan masakan, merawat anak-anak dan suami. Sedangkan 

pria bertugas memberikan kesejahteraan bagi keluarga serta 

melindungi keluarga dari ancaman. Gender dan kegiatan yang 

dihubungkan dengan jenis kelamin, adalah hasil rekayasa 

masyarakat. Masyarakat menghubungkan jenis kelamin seseorang 

dengan perilaku tertentu yang seharusnya dilakukan biasanya 

disebut dengan area ” kegiatan wanita” dan ”kegiatan laki-laki”. 

Gender dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, 

atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk 

laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, di dalam sebuah 

masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, 

peran perempuan sebagai ibu rumahtangga. Sifat perempuan 

biasanya digambarkan sebagai feminine, seperti misalnya lemah-

lembut, emosional, penurut, dst. Sifat laki-laki digambarkan 
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maskulin, seperti misalnya kuat, tegas, rasional, dst. Padahal dalam 

kenyataan tidak selalu demikian halnya, karena ada perempuan 

yang perkasa, rasional, tegas; demikian halnya ada laki-laki yang 

gemulai, emosional, penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut 

jenis kelamin (stereotip gender). Peran, tanggung-jawab, relasi 

sosial antara perempuan dan laki-laki serta semua harapan 

dipelajari dan disosialisasi sejak dini. Karena didapat dari cara 

belajar, dari budaya atau tradisi yang dianut secara turun temurun 

(culturally learned behavior), perilaku itu disahkan oleh masyarakat 

sebagai budaya setempat (culturally assigned behavior). 

Gender adalah: 1) bukan sesuatu yang kodrati; 2) dapat 

berubah dan diubah; 3) bersifat tidak permanen; dan 4) bisa 

dipertukarkan, dan 5) bersifat umum. Adapun sesuatu yang kodrati 

adalah hal yang sifatnya sudah given dari Yang Maha Kuasa, dalam 

hal ini bahwa setiap orang yang terlahir ke dunia dalam kondisi 

biologis berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan 

adalah mutlak kekuasaan-Nya, dan kedua jenis kelamin tersebut 

tidak dapat dipertukarkan. Perempuan, dimana dan kapan pun 

berada bahwa dengan anatomi tubuhnya yang sudah tercipta 

tersebut memiliki sel telur (ovum) dan ovarium sehingga dapat 

mengalami menstruasi, jika tidak terjadi pembuahan oleh sel 

sperma, memiliki rahim untuk fungsi kehamilan, dan memiliki 

kelenjar mamal untuk menyusui, merupakan kodratnya. Sementara 

laki-laki dimana dan kapan pun berada tidak akan pernah 

mengalami seperti halnya perempuan, tetapi laki-laki mempunyai 

sperma dan hormon testosteron. Sehingga dapat dibedakan secara 

jelas antara pemahaman ‘gender’ dan ‘jenis kelamin’ bahwa 

berjenis kelamin laki-laki atau perempuan adalah: 1) mutlak 

merupakan ketentuan dan anugerah Tuhan, YME; 2) bersifat 

kodrati/sebagai kodrat; 3) bersifat tetap dan tidak dapat diubah; 3) 

serta tidak dapat dipertukarkan, dan 4) bersifat umum (universal). 
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Secara umum ada tiga peran perempuan dan laki-laki yang 

perlu dipahami dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dan 

peran ini lazim disebut “tri peran gender” yaitu : 1) peran produktif; 

2) peran reproduksi; dan 3) peran sosial kemasyarakatan/politik. 

Peran produktif, yaitu peranan yang dikerjakan oleh laki-laki dan 

perempuan apakah di sektor formal atau informal, termasuk 

produksi pasar, produksi rumah tangga, jasa dll yang mempunyai 

nilai tukar ekonomi yang potensial. Peran reproduksi, yaitu peran 

laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan tanggung jawab 

pembentukan dan pemeliharaan keturunan. Peran reproduksi 

biologis tidak dapat di pertukarkan karena berhubungan dengan 

organ dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan yang bersifat 

kodrat. Namun peran reproduksi sosial yaitu pemeliharaan 

keturunan merupakan tanggung jawab bersama laki-laki dan 

perempuan, bukan merupakan tanggung jawab perempuan 

semata. Kecenderungan domestikasi perempuan sesungguhnya 

berangkat dari pemahaman peran reproduksi dalam hal 

pembentukan dan pemeliharaan dua keturunan sebagai kewajiban 

sekaligus yang dilekatkan pada peran reproduksi biologis 

perempuan. Peran sosial kemasyarakatan/politik, yaitu peran yang 

dikerjakan oleh laki laki dan perempuan pada tingkat komunitas 

masyarakat atau komunitas organisasi politik. 

Diskriminasi adalah pelayanan yang tidak adil terhadap 

individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan 

karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi 

merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat 

manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusian untuk 

membeda-bedakan yang lain. Inti dari diskriminasi adalah 

perlakuan berbeda. 

Diskriminasi gender, yaitu: 1) marginalisasi (peminggiran) 

adalah proses marginalisasi (peminggiran/ pemiskinan) yang 

mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat. 
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Marginalisasi perempuan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan 

gender. 2) Subordinasi (Penomorduaan) Subordinasi pada 

dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin 

dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin 

lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan 

kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari lakilaki. Banyak 

kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan 

birokrasi yang meletakan kaum perempuan sebagai subordinasi 

dari kaum laki-laki. 3) Pandangan Stereotype (Citra Baku) 

Stereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau 

kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. 

Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. 4) 

Kekerasan (Violence) Berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap 

perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam bebagai 

bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahkan dari violence, 

artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental 

psikologis seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya 

menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan 

penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan 

seksual sehingga secara emosional. 5) Beban Ganda (Double 

Dourden) Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender 

adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis 

kalamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga 

pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan 

beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi, 

menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan 

dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain 

bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan 

rumah tangga. Dalam proses pembangunan, kenyataannya 

perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapat 

pembedan perlakuan, terutama bila bergerak dalam bidang publik. 
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Dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada juga ketimpangan 

yang dialami kaum laki-laki di satu sisi.  
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